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...ลดเสี่ยงอันตราย
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เกดิ
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ัน่ไหวเล็
กน้อย เร่ิมรู้สึกถึงการส่ันไหว และมีอาการวิงเวียนศีรษะ

แผ่นดินไหว เป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใดสามารถคาดการณ์ช่วงเวลา สถานที่เกิด และระดับความรุนแรงได้ 
อีกทั้งยังก่อให้เกิดภัยอื่นๆ ตามมาได้ อาทิ สึนามิ อัคคีภัย แผ่นดินทรุด โดยเฉพาะหากเกิดแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรที่มีจุดศูนย์กลางในระดับตื้น
และอยู ่ใกล้แนวชายฝั่ง จะทำาให้เกิดสึนามิ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย ์สินอย่างมหาศาล เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการเตรียมพร้อมรับมือและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ 

รอยเลื่อนมีพลัง           
ภายในประเทศ             

ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด 
แผ่นดินไหวขนาดรุนแรง 
ได้แก่ รอยเลื่อนเจดีย์       

สามองค์ และรอยเลื่อน 
ศรีสวัสดิ์
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7.0 ริกเตอร์ขึ้นไป

6.0 - 6.9 ริกเตอร์ 

4.0 - 4.9 ริกเตอร์

5.0 - 5.9 ริกเตอร์1.0 - 2.9 ริกเตอร์ 

3.0 - 3.9 ริกเตอร์ 

สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว

2. แผ่นดินไหวที่เกิดจากการกระทำา

ของมนุษย ์อาทิ การสร้างเขื่อนและ
อ่างเก็บนำาขนาดใหญ่ การทำาเหมือง
ในระดับลึก การสูบนำาใต้ดินมาใช้มาก
เกินไป การสูบนำามันและแก๊สธรรมชาติ 
รวมถึงการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ ทำาให้
ช้ันหินท่ีอยู่ใต้เปลือกโลกเกิดการเคล่ือนตัว 
และแรงสั่นสะเทือนขึ้นได้

1. แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

จากการส่ันสะเทือนของพ้ืนดินใต้ผิวโลก 
และการเคล่ือนตัวของแผ่นเปลือกโลก
โดยฉับพลัน เพื่อปลดปล่อยพลังงาน 
ระบายความร้อนท่ีสะสมและปรับสมดุล
ของเปลือกโลกให้คงท่ี ซ่ึงส่วนใหญ่มักเกิด
บริเวณแนวขอบของแผ่นเปลือกโลก
หรือแนวรอยเลื่อน

ขนาดความรุนแรง และความเสียหายจากแผ่นดินไหว

รอยเลื่อนแม่จัน

รอยเลื่อนเถิน

รอยเลื่อนระนอง

รอยเลื่อนเมย

รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์

รอยเลื่อนเพชรบูรณ์

รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย

รอยเลื่อนอุตรดิตถ์

รอยเลื่อนพะเยา

รอยเลื่อนปัว

รอยเลื่อนแม่ทา

รอยเลื่อนแม่อิง

รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ 

้

้

้

Ring of Fire

1) แนวมุดตัวสุมาตรา – อันดามัน อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันตกไปถึงเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

2) รอยเลื่อนสะแกง (สะกาย – สะเกียง) อยู่ ในประเทศเมียนมา

3) รอยเลื่อนบริเวณสามเหลี่ยมทองคำา อยู่ระหว่างรอยต่อ
ประเทศเมียนมา ประเทศลาว และภาคเหนือของประเทศไทย

4) รอยเลื่อนฝั่งตะวันตก บริเวณชายแดนประเทศไทย – ประเทศ
เมียนมา เช่น รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค์ 
เป็นต้น

5) รอยเลื่อนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ รอยเลื่อน
คลองมะรุ่ย และรอยเลื่อนระนอง

1

แผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนมีพลังภายในประเทศ

ประเทศไทยตั้งอยู่บนรอยเลื่อนที่มีพลัง 14 รอยเลื่อน 
กระจายตัวอยู ่ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ 
ครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัด ได้แก่

2

ปัจจัยการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย

ประเทศไทยไม ่ได้ตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงบ่อยครั้ง แต่มี
ความเส่ียงต่อการได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวจากปัจจัยต่างๆ ดังน้ี

แผ่นดินไหวขนาดใหญ ่ที ่มแีหล่งกำาเนิดจากภายนอกประเทศ

กลุ่มรอยเลื่อนมีพลังที่สามารถส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
มี 5 แหล่ง ได้แก่

รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน
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การเตรยีมพรอ้มรบัมือแผ่นดินไหว

การปฏิบัติตนเมือเกิดแผ่นดินไหว 

เรียนรู้วิธีรับมือและการปฏิบัติตนเมื่อเกิด

แผ่นดินไหว กำาหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัยและ
ซักซ้อมการอพยพออกจากอาคาร รวมถึง
วิธีตัดกระแสไฟฟ้า การปิดวาล์วนำาและถังแก๊ส
ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้มี

โครงสร้างมั่นคงแข็งแรง ไม่ต่อเติมอาคาร 
โดยเฉพาะอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีเส่ียงแผ่นดินไหวต้องรองรับแรงสั่น
สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตามมาตรฐาน
ที่กำาหนด

จัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัย โดยยึดติด
เฟอร์นิเจอร์กับพ้ืนหรือผนังบ้านอย่างแน่นหนา 
ไม่วางสิ่งของท่ีมีนำาหนักมากไว้บนหลังตู้หรือท่ีสูง 
เพื่อป้องกันสิ่งของหล่นทับ

ปฏิบัติตามหลัก “หมอบ ป้อง เกาะ” 

โดยหมอบใต้โต๊ะหรือหลบในจุดท่ีมี
โครงสร้างแข็งแรง พ้นจากแนวที่สิ่งของ
หล่นทับหรือตกใส่ พร้อมยึดเกาะโต๊ะ
หรือท่ีกำาบังให้แน่นและเคลื่อนตัวไป
ตามทิศทางของแรงสั่นสะเทือน

ไม่กลับเข้าไปในอาคารหรือบ้านเรือนท่ี ม ีโครงสร้างไม่แข็งแรง 

อยู่ให้ห่างจากผนังหรืออาคารที่ชำารุดหรือทรุดตัว และระมัดระวัง
สิ่งของที่อาจตกใส่ 
ติดตามรับฟังข่าวสารสถานการณ์แผ่นดินไหว ปฏิบ ัติตาม
คำาแนะนำาและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด 
ตรวจสอบท่อนำา ท่อส่งแก๊ส สายไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้า หากชำารุด 
ควรแจ้งช่างมาซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพปลอดภัย
ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟและตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตช์
เบรกเกอร์ ถอดปลั๊กไฟ และไม่ใช้เครื่องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิด เพราะหาก
มีแก๊สรั่ว จะทำาให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม ้ได้  

อพยพไปยังที่ โล่งแจ้ง ซึ่งอยู่ห่างจากต้นไม้ 
เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา กำาแพง อาคาร 
บ้านเรือน ตึกสูงที่อาจพังถล่มหรือล้มทับ 
จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่อยู่ใต้
สะพาน ทางด่วน ใกล้ป้ายจราจร หรือเสาไฟฟ้า 
รอจนกว่าแผ่นดินไหวสงบ จึงค่อยขับรถไปต่อ

กรณีอยู ่ในอาคาร

กรณีอยู่นอกอาคาร

การปฏิบัติตนหลังเกิดแผ่นดินไหว

ไหวไหวแผ่นดิน  
...ลดเสี่ยงอันตราย

รู้รับ - รู้ทัน - เรียนรู ้- ป้องกัน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กระทรวงมหาดไทย  

้

้

้

หลบในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่อยู่บริเวณ
ใต้คานหรือใกล้เสา ประตู และหน้าต่างที่เป็น 
กระจก สิ่งของที่อาจตกลงมากระแทก รวมถึง
เฟอร์นิเจอร์ที่ล้มได้ 
หากไม่มีที่หลบกำาบัง ให้หมอบราบกับพื้น
หรือก้มตำา โดยใช้แขนหรือมือกำาบังศีรษะ
และลำาคอ เพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทก 

่

รอแผ่นดินไหวสงบก่อนออกจาก

อาคาร เพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำาให้
สิ่งของหล่นทับ    
ห้ามใช้ลิฟต์ ในการอพยพออกจาก

อาคาร เพราะหากกระแสไฟฟ้าดับ
จะติดค้างภายในลิฟต์ ทำาให้เสียชีวิตได้

แจ้งเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน   

ที่เก่ียวข้องสำารวจ

โครงสร้างอาคาร 
พร้อมซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพปลอดภัยก่อนเข้า
อยู่อาศัย

หากนำาทะเลลดระดับอย่างรวดเร็ว 

รีบอพยพออกห่างจากชายฝ่ังทะเลให้มาก
ที่สุด โดยหนีขึ้นที่สูงเหนือระดับนำาทะเล 
มากกว่า 15 เมตร    
หากล่องเรืออยู่กลางทะเล ห้ามนำา
เรือกลับเข้าชายฝ่ังทะเลอย่างเด็ดขาด 
เพราะจะได้รับอันตรายจากคลื่นสึนามิ 

้

้

้

“ป้องกันภัยเชิงรุก  บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”

แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนศูนย์กลางแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ 

แต่ มีรอยเลื่อนที่มีพลังในการเคลื่อนตัว 14 รอยเลื่อน 

ครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัด จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว

ในระดับที ่ไม่รุนแรงมากนัก อีกทั้งประเทศเพื่อนบ้านยังมีแนว

รอยเลื่อนที่อาจก่อให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ซึ่งอาจส่งผล 

กระทบต่อประเทศไทยได้ การเรียนรู้วิธีเตรียมพร้อมรับมือ

และการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยจากแผ่นดินไหว จะช่วย

ลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจาก

แผ่นดินไหวได ้ในระดับหนึ่ง 

ศูนย์เตือนภัยสึนาม ิ  
ภูมิภาคแปซิฟิก    
http://ptwc.weather.gov/ptwc/index.php

สำานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  
กรมอุตุนิยมวิทยา   
EARTHQUAKE HOTLINE 1182

กรมทรัพยากรธรณี   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม   
โทรศัพท์ 0-2621-9703-5

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย    
สายด่วนนิรภัย 1784

หน่วยงานเฝ้าระวังและแจ้งเตือน                   

PTWC

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                           
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                             

3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2243-0674 0-2243-2200  

กรณีอยู่บริเวณชายฝังทะเล 

ไหวไหวแผ่นดิน  


